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YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Ün�vers�tes�nden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME

VE MESLEKİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; ulusal yeterl�l�k s�stem�n�n �şlet�lmes� �ç�n, tekn�k ve meslek�

alanlarda bel�rlenen ulusal yeterl�l�kler� düzenleyen mevzuata uygun olarak sınav ve belgelend�rme h�zmet� sunacak
İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Personel Belgelend�rme ve Meslek� Sınav Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n (MSM)
kuruluşuna, �şley�ş�ne, organ�zasyon yapısına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Personel Belgelend�rme ve Meslek� Sınav

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n (MSM) amaçlarına, kuruluşuna, �şley�ş�ne, organ�zasyon yapısına ve görevler�ne
�l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 7 nc�

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend� �le 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Koord�natör: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Personel Belgelend�rme ve Meslek� Sınav Uygulama ve Araştırma

Merkez� (MSM) Koord�natörünü,
b) Merkez: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Personel Belgelend�rme ve Meslek� Sınav Uygulama ve Araştırma

Merkez�n� (MSM),
c) MYK: Meslekî Yeterl�l�k Kurumunu,
ç) Rektör: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) TS EN ISO/IEC 17024: Uluslararası Standard�zasyon Teşk�latı tarafından kabul ed�len "Uygunluk

Değerlend�rmes�-Personel Belgelend�rmes� Yapan Kuruluşlar İç�n Genel Şartlar" standardını,
e) TÜRKAK: Türk Akred�tasyon Kurumunu,
f) Ün�vers�te: İstanbul Aydın Ün�vers�tes�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Yetk� ve Çalışma İlkeler�

Kuruluş
MADDE 5 – (1) Merkez, ulusal meslek� yeterl�l�k s�stem� çerçeves�nde sınav ve personel belgelend�rme

h�zmetler�n� sunmak üzere kurulmuştur.
Yetk� ve sorumluluk
MADDE 6 – (1) Merkez, personel belgelend�rme programının gel�şt�r�lmes� ve sürdürülmes� de dâh�l olmak

üzere, kuruluş amacı çerçeves�nde b�r kal�te yönet�m s�stem� oluşturmaya, belgelend�rmeyle �lg�l� uygun gördüğü �şler�
taşeron kullanarak b�r dış kuruluşa veya Ün�vers�te �ç�nde başka b�r b�r�me yaptırmaya, kend�ne a�t b�r kayıt düzen�



oluşturmaya, sınav ve belgelend�rmeye �l�şk�n �t�raz ve ş�kâyetler� değerlend�recek ve sonuçlandıracak usuller�
oluşturmaya ve belgelend�rme prosedürüyle �lg�l� her türlü b�reysel ve düzenley�c� kararı almaya münhasıran
yetk�l�d�r.

(2) Merkez, belgen�n ver�lmes�, geçerl�l�ğ�n�n sürdürülmes�, yen�lenmes�, kapsamının gen�şlet�lmes� veya
daraltılması veya askıya alınması ve �ptal ed�lmes�ne �l�şk�n kararlarından sorumludur. Bu kararlar h�çb�r şek�lde b�r
başka kuruma devred�lemez.

Bağımsızlık ve tarafsızlık
MADDE 7 – (1) Merkez, faal�yetler�nde ve belgelend�rme programının �dares�nde bağımsızlık ve tarafsızlık

�lkeler�ne uyar; paydaşlarıyla ve �lg�l� taraflarla olan �l�şk�ler�n� h�ç k�mseye ayrıcalık sağlanmasına �z�n vermeyecek
şek�lde bağımsızlık ve tarafsızlık �lkeler�ne uygun olarak düzenler; bağımsızlık ve tarafsızlığını zedeleyecek h�çb�r
faal�yet�n �çer�s�nde yer alamaz.

(2) Merkez, MYK tarafından yetk�lend�r�ld�ğ� yeterl�l�kler alanında h�çb�r eğ�t�m-öğret�m faal�yet�nde
bulunamaz, sınavlara hazırlama amacıyla rehber n�tel�ğ�nde k�tap yazamaz ve sert�f�ka programı düzenleyemez.

(3) Merkez, �st�hdam ett�ğ� k�ş�ler� belgelend�remez.
Çıkar çatışmasını önleme
MADDE 8 – (1) Belgelend�rmeye �l�şk�n kararların alınmasına bundan özel b�r çıkar sağlama olasılığı

bulunanlar katılamazlar. Merkez, �lg�l� k�ş�lerden ve kend� çalıştırdığı personelden çıkar çatışmasını önlemey� garant�
edecek k�ş�sel taahhütnameler alır.

Saydamlık
MADDE 9 – (1) Merkez, varlık sebeb�ne uygun olarak her türlü faal�yet�n� açıklık ve saydamlık �lkeler�ne

göre yürütür. Bu amaçla belgelend�rme s�stem�nden yararlanmak �steyen herkese gerekl� b�lg�ler� sağlar.
(2) Saydamlık �lkes�, özell�kle pol�t�kaların ad�l b�r şek�lde bel�rlenmes�nde, yayım pol�t�kalarında ve ad�l

uygulamaların gel�şt�r�lmes�nde öncel�kl� olarak d�kkate alınır.
G�zl�l�k
MADDE 10 – (1) Merkez, faal�yetler� çerçeves�nde elde ett�ğ� bütün b�lg�ler�n g�zl�l�ğ�n� korur ve taahhüt

eder. Bu taahhütler Merkez adına hareket eden k�ş�ler�, personel dah�l bütün çalışanları kapsar.
Güvenl�k
MADDE 11 – (1) Bütün sınavlar ve bunlarla �lg�l� malzemeler�n, �lg�l� mevzuatın öngördüğü süre boyunca,

güvenl� b�r ortamda muhafazası �ç�n güvenl�k tedb�rler� alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koord�natör ve Merkez�n Görevler�
Koord�natör
MADDE 12 – (1) Merkez�n yönet�m organı Koord�natördür. Koord�natör, Merkez� tems�l eder ve bel�rled�ğ�

k�ş�ler aracılığıyla yönet�r.
(2) Koord�natör, Rektöre karşı sorumludur. B�r�m�n faal�yetler� �le �lg�l� olarak her yılsonunda çalışmalarla

�lg�l� rapor sunar.
Merkez�n görevler�
MADDE 13 – (1) Merkez�n görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Belgelend�rme prosedürünün tüm aşamaları �ç�n gerekl� şartları, pol�t�kaları, prosedürler� ve �lg�l�

dokümanları oluşturmak ve uygulamak.
b) Belgelend�rme faal�yetler�n� gerçekleşt�rmek ve bu konuda �lg�l� k�ş�ler� yetk�lend�rmek.
c) Belgelend�rme prosedüründe çalışacak personelle �lg�l� şartları ve n�tel�kler� bel�rlemek ve personele gerekl�

eğ�t�m� sağlamak.



ç) Başvuruların alınmasına, değerlend�r�lmes�ne, sınavların yapılmasına ve sonuçların değerlend�r�lmes�ne
�l�şk�n usuller� oluşturmak ve uygulamak.

d) Belgelend�rme kararı almak.
e) Belgen�n ver�lmes�, geçerl�l�ğ�n�n sürdürülmes�, yen�lenmes�, kapsamının gen�şlet�lmes�/daraltılması ve

askıya alınması/�ptal ed�lmes� konularını düzenlemek.
f) Belgelend�r�lm�ş personel� uygun yöntemlerle �zlemek.
g) İt�raz ve ş�kâyetler�n değerlend�r�lmes� usuller�n� bel�rlemek.
ğ) Marka ve logoların kullanım şartlarını bel�rlemek ve bu şartlara uyulmasını sağlamak.
h) TS EN ISO/IEC 17024 şartlarına ve MYK tarafından bel�rlenen esaslarla uyumlu olarak b�r�m�

yapılandırmak.
ı) Her türlü dokümanın ve kaydın g�zl�l�ğ�n�, güvenl�ğ�n� ve denet�m�n� sağlamak.
�) TÜRKAK tarafından öngörülen akred�tasyon gerekl�l�kler�n� yer�ne get�rmek.
j) 30/12/2008 tar�hl� ve 27096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterl�l�k, Sınav ve Belgelend�rme

Yönetmel�ğ� �le belgelend�rme kuruluşlarına yüklenen görev ve sorumlulukları yer�ne get�rmek.
k) Faal�yet�yle �lg�l� danışmanlık h�zmetler�n� tem�n etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 14 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı Rektör tarafından görevlend�r�lecek

elemanlar tarafından karşılanır.
Mal� �şler
MADDE 15 – (1) Merkez�n mal� �şler�, Ün�vers�te Döner Sermaye İşletmes� tarafından yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde TS EN ISO/IEC 17024 ve MYK tarafından

yürürlüğe konulmuş düzenlemeler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


